
 

 

Møtereferat 

Møte/ type 

Kontaktmøte 
mellom 
komitéer og 
styret 

Avdeling/ gruppe 

NRK avd. 
 Tr. heim og 
omegn 

Dato 

20.10.16 

Tid 

19:0
0 

Sted 

Solbakken Skole

Vikelvveien 151 

Til stede: 
Nina Vik                                                    Styret (leder)
May Kristin Pedersen                             Styret
Mads Fjeldset                                          Styret
Hilde Dahl Hansen                                  Styret             
Mareno Vian                                            Styret

Mia Lervåg                                                Jaktkomité

Roar Soligard                                            Sporkomité

Grete Sve Rian                                          Sporkomité

Marianne Hansen                                    Kvålkomité, Utstillingskomité, Valgkomité

Janne Schjetne                                         Jaktkomité

Fravær meldt: 

Alf Berglann                                               Miljøkomité, Kvålkomité

Camilla Gudde                                           Styret, Kurskomité

Referent 

Mareno Vian/Nina 
Vik 

Møte slutt 

21:07 

Neste møte  
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SAKSOPPLYSNINGER 

1. Velkomst og kort oppdatering fra styret

- Årets møteform og agenda er satt for å fokusere på saker som er aktuelle 
på tvers av komitéene, og med mindre fokus på oppdateringer fra 
komitéene som vil bli presentert i årsrapporten.

- Avdelingens samlede innsats i 2016:

o Åpne treninger for medlemmene

 Jakt (Mandager)

 Miljø (Onsdager)

 Spor (Torsdager)

 Utstilling (sesongmessig)

o Utstillinger

 Villmarksmessa

 Dronning Mauds Minne

o Sporprøver

 Ordinær prøve (Lundamo)

 Bevegelige prøver

o Jaktprøver

 Dobbel prøve (Lånke)

 Bevegelig BK-prøve

o Kurs

 Stort og variert utvalg innen alle aktiviteter

o Medlemsmøter

 Førstehjelp for hund

 Praktisk medlemsmøte, Nordiske blodsporprøver

- Er vi på sporet?

o Har vi treninger som dekker alle behov, eller er det noe som 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mangler?

o Er komitéene robuste nok, eller bør de styrkes?

o Dekker vi alle kursbehov, eller bør vi tenke nytt?

o Har vi nok tilgjengelige områder for trening, kurs og prøver, eller er 
det klare mangler?

o Har vi nok godkjente instruktører i avdelingen, eller bør flere 
utdannes?

- Behov for enkle instrukser for komiténe?

o Kan bidra til å gjøre arbeidsoppgavene klarere for nye 
komitémedlemmer

o Nyttig også ved rekruttering

o Kan vi ta utgangspunkt i sentrale instrukser, og forme dem slik at 
de er tilpasset komitéarbeid på lokalt nivå?

- Hva må gjøres i høst?

o Sjekk at prøver og utstillinger i 2017 er innmeldt og at opplysninger 
er korrekte

o Start på budsjettarbeidet for komiteer og avdelingen i sin helhet

o Årsrapporter komiteene

o Kunngjøring årsmøte 2017, inkl nominasjon av kandidater til styret 
og andre verv

o Oppnevning og godkjenning av medlemmer til komiteene

- Budsjett 2017

o Kasserer sender ut regnskapene til alle komiteene i midten av 
november

o Frist for første innspill til budsjettet fra komiténe: 15. desember

o Januar 2017: styret lager samlet budsjettforslag for avdelingen og 
har dialog med enkeltkomitéer ved behov

o Jan/feb: styret ferdigstiller avdelingens budsjettforslag som 
grunnlag for årsmøtet 2017

2. Statusoppdateringer fra komitéene



Valgkomité

- 2 medlemmer, og ønske om et tredje medlem som har et bredt kontaktnett 
i avdelingen

Miljøkomité

- Oppmøte på fellestreningene (onsdager) er stigende

- Totalt mindre oppmøte enn budsjettert i 2016

- Lavterskeltilbud som fungerer godt, og som er spesielt populært blant 
medlemmer som ikke deltar i de andre aktivitetene i avdelingen.

- Det sosiale rundt fellestreningene er bedret etter at fellestreningene ble 
flyttet til Kvål

Kvålkomité

- Innenfor budsjett

- Gjennomføres dugnad for maling av nyoppført bod

- Oppsett av planlagt gjerde kan kreve ekstrabevilgning

Utstillingskomité

- Endringer i komitéen i løpet av 2016, og for 2017

- Det er ønske om at komitéen styrkes med ett ekstra medlem (i tillegg til de 
4 plassene i komitéen). Dette kan være et medlem som ikke har Utstilling 
som hovedaktivitet, men som kan avhjelpe i forbindelse med 
gjennomføringen av utstillinger).

- Det vil gjennomføres en offisiell utstilling i 2017

- Det vurderes gjennomført et Open Show i forbindelse med villmarksmessa 
2017

- Det vurderes gjennomført 2 utstillinger i 2018

- Vurderes gjennomført Valpeshow i 2017

- Utstillingskurs gjennomføres i 2017

- Spørsmål om avdelingen skal forsøke å få utdannet utstillingsdommer 
og/eller ringsekretær

Sporkomité

- Det vil være endringer i komitéen fra 2016 til 2017

- Oppmøte på fellestreningene (torsdager) har vært bra i 2016



- Godkjent gjennomføring av ordinær sporprøve

- Fase 2 kurs utgikk i 2016, men vil avholdes 2017

- Innenfor budsjett

- Flere bevegelige sporprøver gjennomført i løpet av 2016

- Sporkurs i 2016 var fulltegnet

- Vurderer å få gjennomført grunnkurs og Fase 2 kurs i løpet av våren 2017

- Vurdere å gjennomføre fotsporkurs

Jaktkomité

- Store endringer i komitéen fra 2016 til 2017 – 3 av 6 medlemmer går ut av 
komitéen, og må erstattes

- Det jobbes med å skaffe dommere til ordinær dobbel jaktprøve 2017

- Vurderer å gjennomføre bevegelig BK-prøve med påfølgende kurs i løpet 
av 2017

- Klubbmesterskap gjennomført i 2016

- Komitéen jobber med å finne flere treningsområder

- Det jobbes med å finne en ny løsning for gjennomføring av fellestreninger 
(mandager).

Kurskomité

- Kurskomiteen har gjennomført/organisert totalt 10 kurs med 62 deltakere 
hittil i 2016. Det har vært holdt valpekurs, grunnferdighetskurs, LP1, LP2 
og introkurs jakt/jaktlydighet.

- Total omsetning hittil i år på 110 000,- og alle kursene har fått støtte fra 
Studieforbundet

- Instruktører som har vært benyttet er Anne Mestvedt Olaussen, Kristin 
Estenstad, Else Berit Skagen og Sissel Adde. Og på introkurset i jakt har 
Ellen Beate Hove og Nina Vik vært med som hjelpere.

3. Treningsområder for avdelingens medlemmer

Kvål

- Endelig kontrakt sendes til komitéene for en siste høring i løpet av oktober, 
og kontrakt vil bli signert i løpet av november



Momenter i løpet av diskusjonen

- Hvilke områder har vi som klubb tilgang til?

- Det mangler rutiner for skriftlige godkjenninger fra grunneiere, og 
gjennomføring av søknad om fritak for båndtvang på disse områdene.

- Jaktkomité jobber også med å finne områder for trening og prøver.

- For området «Svarttjønna» har vi godkjenning fra grunneier for 2017, men 
må søke om fritak for båndtvang. Vi må undersøke om det er nødvendig å 
søke fritak for båndtvang også på Kvål

- Gjennomføring av søknader om fritak for båndtvang bør inn i styrets 
instruks

- Alternative områder for gjennomføring av ordinær blodsporprøve 2017 bør 
skaffes.

- Må det være fritak for båndtvang på områder der det trenes spor, og 
gjennomføres sporprøver?

- Områder som det skaffes tillatelser for (fra grunneier/fritak for båndtvang) 
er felles for avdelingen, men det må tas hensyn ved gjennomføring av 
prøver (Jakt/spor)

- Forslag om å lage en film som illustrerer hvordan prøver gjennomføres, og 
denne kan brukes i dialog med grunneiere og eventuelt også i forbindelse 
med søknader om fritak fra båndtvang.

- Har vi nødvendig tillatelser vedrørende Lånke? Er behovet rundt 
gjennomføring av jaktprøve presentert grunneier? I 2016 ble det 
gjennomført NM i Bruks i og ved området dagen før gjennomføring av 
jaktprøven.

-

Forslag til vedtak

- Det settes ned en gruppe (prosjekt) som har som mandat å jobbe frem 
områder til trening og prøver for avdelingen.

- Styret tar tak i denne saken, og vil i løpet av 2016 sette ned en 
arbeidsgruppe.

4. Oppfølging av medlemsundersøkelse

Innspill fra medlemmene om kursønsker, og komitéene vil gjøre en vurdering sammen 



med kurskomité for å se på muligheten for å kunne gjennomføre noen av de ønskene som 
fikk «høy score» i undersøkelsen.

Lydighet

- Det gjennomføres bronsjemerkekurs, og videregåendekurs i 2016

- Medlemmene ønsker at det gjennomføres kurs i Rallylydighet

Spor

- Kurs som ønskes av medlemmene: Fotsporkurs, Bruks, Sporlegging

Jakt

- Tollerjakt

Utstilling

- Klippekurs, pelsstell og klipp

Agility

- Kan avdelingen gjennomføre kurs i agility?

Andre innspill

- Vurdere å gjennomføre en miljøtrening f.eks. månedlig i andre miljø 
(sentrum, buss, trikk, bytur, osv) 

o Styret ser på dette sammen med Miljøkomité

Godkjente instruktører i avdelingen

- Har vi mange godkjente instruktører i avdelingen?

- Komitéene oppfordres til å melde inn dersom de kjenner til om det er noen 
som kan ønske å bli utdannet til instruktør.

o NRK avd. Oslo skal snart gjennomføre instruktørkurs. Har NRK 
avd. Trondheim og omegn noen som kan delta, og vil vi kunne få 
delta på et slikt kurs i Oslo?



5.         Likt og ulikt

- Presentasjon av klubbens nye nettside

o Webmaster i NRK avd. Trondheim og omegn er May Kristin 
Pedersen

- Generelt mandat til komitéene inkl bruk av sosiale medier

o Hvilke sosiale medier har vi i dag?

 Nettsiden

 Avdelingens Facebook-side

 Flere undergrupper på Facebook

o Etter en diskusjon i møtet kom vi frem til følgende forslag:

 Avdelingens nettside og avdelingens Facebook-side vil være 
avdelingens offisielle sider, og her publiseres avdelingens aktiviteter.

 Undergruppene på Facebook vil ikke være en del av avdelingens 
offisielle sider, og det vil være de respektive komitéene sitt ansvar å følge 
opp disse, og legge føringer for innholdet og bruken.

 Hovedbruken av disse vil for eksempel være:

� Avtale treninger

� Beskjeder til gruppens medlemmer

 I tillegg skal det legges inn en fast tekst i alle gruppene angående 
konsekvenser ved personhets, nedsettende språkbruk osv.

- Tips og strategier for å skaffe medlemmer til komitéer, og 
innmelding i klubben.

o Forsøke å oppfordre mindre aktive medlemmer til å stille opp på 
komitéarbeid.

o Vurdere innleie av eksterne instruktører ved etablering av nye 
aktiviteter i avdelingen for å komme i gang, og deretter forsøke å få 
medlemmene til å ta ansvaret videre.





 

 


